Zápis
ze zasedání výboru svazku obcí Mikroregionu Hustířanka
konaného dne 30.06.2022 v Zaloňově
3/2022

Přítomni:

Předseda Jaroslav Huňat, Lenka Mužíková, Dagmar Jarošová, Jitka
Andrlová, Radovan Šutrepka, místostarostka Lanžova Kateřina
Sinkoviczová, Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M., Miloš Innert, Jaroslava
Svobodová, Milan Slovák ml., Martin Hynek, Jiří Lebedínský, Jiří Beran,
pan Bláhovec místostarosta obce Vilantice

Pozdní příchod:
Dřívější odchod:
Omluveni: Jan Mencl, Mgr. Bc. Filip Kraus Stanislav Volf
Ověřovatelé zápisu: paní Lenka Mužíková, paní Dagmar Jarošovou
Hosté: MAS Hradecký venkov paní Jana Štěpánková

P r o g r a m:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Dotační možnosti
3. Kulturní akce pro seniory
4. Zpravodaj
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr
Z á p i s z j e d n á n í:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

P. Huňat přivítal starosty na zasedání výboru svazku, seznámil je s programem výboru
svazku a požádal je o odsouhlasení.
1. Zahájení, jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Dotační možnosti
3. Kulturní akce pro seniory
4. Zpravodaj
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr

Usnesení:
Výbor svazku schvaluje program zasedání výboru svazku č. 3/2022
Hlasování: 13 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování

Dále p. Huňat navrhnul jako zapisovatele paní Čepelkovou a vyzval starosty
k odsouhlasení.
Usnesení:
Výbor svazku schvaluje za zapisovatele paní Ilonu Čepelkovou.
Hlasování: 13hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
Jako ověřovatele zápisu navrhl paní Lenku Mužíkovou a paní Dagmar Jarošovou. Předseda
vyzval starosty k odsouhlasení.
Usnesení:
Výbor svazku schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Lenku Mužíkovou a paní Dagmar
Jarošovou.
Hlasování: 13 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování
Jako navrhovatele usnesení pan Huňat navrhnul paní Jaroslavu Svobodovou a vyzval
starosty k odsouhlasení.
Usnesení:
Výbor svazku pověřuje návrhem usnesení paní Jaroslavu Svobodovou.
Hlasování:13 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se zdržel hlasování

2. Dotační možnosti
S dotacemi nás seznámila Ilona Čepelková.
Dotace NPŽP dotace
Výzva č. 1/2022: Zelená stuha
1.3.2022
Příjem žádostí: 3.10.2022 - 1.4.2025 Alokace: 21 000 000 Kč
Výzva je určena pro obce oceněné titulem „Zelená stuha“ a „Zelená stuha ČR". Cílem výzvy
je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v
malých obcích.
Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů – individuální výsadba
Příjem žádostí: 2.8.2021 - 30.12.2023 Alokace: 200 000 000 Kč
Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím
podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení
kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody.
Dotace navazuje na úspěšnou výzvu NPŽP č. 9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem
žadatelů dvakrát navyšována z původních 100 mil. na konečných 300 mil. korun....
Výzva č. 5/2021: Výsadba stromů-garantové schéma
Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov
Podporované aktivity:
•
•
•

•
•
•

•
•

Zateplení obvodového pláště budovy
Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo
zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního
osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující
prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání)
Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Realizace systémů využívajících odpadní teplo
Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem
nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje
využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení
pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje
nebo zemní plyn
Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie
Instalace solárně-termických kolektorů

Výše podpory:

Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % z celkových
způsobilých výdajů projektu (bližší specifikace v textu výzvy), která je uvedena na odkaze
níže.
Termíny:
Zahájení příjmu žádostí: 1. 12. 2021 od 10:00 hod Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2022
do 14:00 hod
Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2025
Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích
Příjem žádostí: 12.1.2022 - 31.8.2022 Alokace: 1 754 000 000 Kč
Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na
zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých
prvků. Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy.
Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 200 000 Kč bez DPH
Zahájení příjmu žádostí: 12. 1. 2022 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 14:00 hod, nebo po vyčerpání alokace
Ukončení realizace podpořených projektů: do 30. 6. 2025
Obnova zeleně
Obnova infrastruktury
Výzva č.14/2016 Územní studie krajiny
Dotace MŽP
Nová zelená úsporám, který přinese nové možnosti pro obce/města řešit bytový fond.
Termín výzvy
-

zahájení příjmu žádostí: říjen 2021
ukončení příjmu žádostí: rok 2030

Dotace OPŽP:
Chystaná dotace:
od 31.3.2022 by měla být vyhlášena výzva na
Elektromobily pro VEŘEJNÝ SEKTOR, kdy dotace na jedno osobní auto činí 300 000 Kč,
dodávku 500 000 Kč, skútry 30 - 50 000 Kč, 4kolky 200 000 Kč, samojízdné pracovní stroje
(velká sekačka na baterky) 700 000 Kč, Dobíjecí stanice 45 000 Kč.
Připravovaná výzva ze SFŽP, která se zaměří na financování:
a) Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti
b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské či základní školy

c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ, SŠ a vyšších odborných škol pro
podporu výuky ve venkovním prostředí

Výše podpory: min. 100 tis. Kč – max. 500 tis. Kč (výše podpory 85 %)
Termín: od X/2022 do XI/2022, realizace do XII/2025
Odkaz na informace: https://www.sfzp.cz/wp-content/uploads/2022/06/SFZP-CR-Prirodnizahrady.pdf

Dotace Královehradeckého kraje na 2022
Žádost na individuální dotaci je určena pro mimořádné a výjimečné účely, na které nebyl

schválen dotační program.
V oblasti individuálních dotací je možné podat žádost pro financování buď celoroční
činnosti nebo jednorázové akce.
Dotace na individuální účel – roční činnost:
•
•

Datum zahájení výzvy: 01.12.2021 8:00:00
Datum ukončení výzvy: 31.12.2022 17:00:00

Dotace na individuální účel – jednorázové akce:
•
•

Datum zahájení výzvy: 01.12.2021 8:00:00
Datum ukončení výzvy: 31.12.2022 17:00:00

Nové připravované dotace:
Informace k nové výzvě na rekonstrukce veřejného osvětlení a to od 5.5.2022 byl spuštěn
příjem žádostí o dotaci do dlouhodobě avizované výzvy NPO 1/2022, můžete žádat o
dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení. Podrobně na:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/aktuality/metodicky-pokyn-pro-vyzvu-npo-1-2022-zverejnen
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejnehoosvetleni

Lužany – Územní plán, dílčí vyúčtování provede obec
Habřina – Územní plán
Velichovky – Informační systém, Revitalizace točny– vyúčtováno
DSO Hustířanka – Regionální rozvoj 2022 přidělení žádosti.
Stanovice – Individuální dotace – oprava opěrné zdi realizace – bylo vyúčtováno

Usnesení:
Výbor svazku bere na vědomí informace o vyhlášených dotačních možností.

3. Kulturní akce pro seniory

Nová akce pro seniory v Lanžově Veselá trojka 10.07.2022. Zamyslet se ještě na nějakém
setkání seniorů podpořené DSO, které by prohloubilo zájem a chuť se zúčastnit na nějaké
podobné akci. Diskutovalo se na dané téma o seniorech a různých společných akcích,
podpořené DSO. Byly tu návrhy, na uspořádání několik pochodů v regionu DSO. Které by
na sebe navzájem navazovaly. Byla by tu příležitost poznat jednotlivé obce individuálně.

Usnesení:
Výbor svazku bere na vědomí obnovení seniorských setkání

4. Zpravodaj
Pan Huňat seznámil starosty s návrhem na změnu formátu či tiskopisu našeho zpravodaje.
Vzhledem k tomu, že ceny papíru rostou a cena jednoho vydání je již ….,dal návrh na
změnu. Po delší diskusi se ale dohodlo, že vše zůstane stejné, že jsou všichni na toto
provedení zvyklí.
Dalším bodem bylo další vydání, které by mělo sloužit k vyjádření všech stávajících starostů
k jejich pro zatím ukončeném volebním obdobím. Každý bude mít prostor k zhodnocení
své čtyřleté funkce starosty. Zhodnotit celkové úspěchy i neúspěchy v daném volebním
období v jednotlivých obcích.
Odhlasoval se termín uzávěrky před volbami a to 15.8.2022 nejpozději 20.8.2022. Aby se
stihlo vydání ještě před volbami.

Usnesení:
Výbor svazku schvaluje uzávěrku zpravodaje k 20.8.2022.
Hlasování:13 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se zdržel hlasování

5. Různé
Na začátku zasedání nás přivítala starostka pořádající obce Zaloňov Jaroslavu Svobodovou.
Seznámila nás s historií obce a s jejím čtyřletém působení v pozici starostky. Vybudování
chodníků v obci a dětského hřiště. Dále společné ČOV u bytových jednotek a spoustu

dalších věcí, které se podařilo za jejího čtyřletého období v obci společně se zastupiteli
vybudovat.
Pan předseda informoval starosty o přechodu webových stránek DSO Hustířanka pod
jiného zřizovatele Obec Informuje. Bude se vše převádět 1.7.2022.
6. Diskuse
Pan předseda přivítal na našem jednání paní Janu Štěpánkovou. Jako zástupce MAS
Hradecký venkov.
Paní Štěpánková nás informovala o vyhlášených dotacích. Předala informace ze SECAP
některé obce jsou součástí této hromadné dotace.
Informovala nás také ještě o možnosti využít dotace MAS na vybudování lesní naučné
stezky. Podobnou stezku podpořila MAS v Litíči. Byli by rádi podpořit i ostatní obce.
Zájem projevila obec Hřibojedy a Velichovky.
Dále přednesla plánované dotace. Ve všech oblastech. Hlavně IROP.
Paní Svobodová nás informovala a zároveň poprosila možnost, jakým způsobem řešit dopis
od obyvatelů na řešení krizového ohrožení. Vznikla tu diskuse na toto téma. Pan předseda
požádá SMO o pomoc a návrhy, jak tuto situaci řešit. Bude všechny informovat.
Další informace, které si předávali zástupci obcí, byla ohledně pořádání letních akcí v okolí.
Navzájem se informovali o všech připravovaných akcích v obci. Vše je v tabulce, která byla
všem předložena.
7. Závěr
Pan Huňat poděkoval za účast a popřál šťastnou cestu domů.
Příští jednání 8.9.2022 Velichovky.

Přílohy zápisu:
1. Listina přítomných
Datum a místo příštího výboru svazku Mikroregionu Hustířanka se upřesnění.
Ověřovatel zápisu:
Lenka Mužíková
Dagmar Jarošová
V Zaloňově 30.6.2022
Zapsala Ilona Čepelková

U S N E S E N Í Č. 3/2022
výbor svazku obcí Mikroregionu Hustířanka
konaného dne 30.06.2022 v Zaloňově

schvaluje
I.I.

program zasedání výboru svazku č. 3/2022

I.II.

za zapisovatele paní Ilonu Čepelkovou

I.III.

ověřovatele zápisu paní Lenku Mužíkovou a paní Dagmar Jarošovou

I.IV.

za navrhovatele usnesení paní Jaroslavu Svobodovou

I.V.

výbor svazku bere na vědomí informace o vyhlášených dotačních možností

I.VI.

výbor svazku bere na vědomí obnovení seniorských setkání

I.VII.

výbor svazku schvaluje uzávěrku zpravodaje 20.08.2022

V Zaloňově 30.06. 2022
p. Jaroslav Huňat – předseda Mikroregionu Hustířanka

Jaroslava Svobodová – navrhovatel usnesení

